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Datum 31.7. 2019 

Kurz podílového listu 1,9422 Kč  

Hodnota 

za poslední měsíc 1,41 % 

od počátku roku 18,66 % 

za posledních 12 měsíců -11,69 % 

za poslední 3 roky 13,35 % 

za posledních 5 let 17,05 % 

od založení fondu (2001) 111,41 % 

Celkový majetek podílníků     1 553 114 093 Kč  

Přírůstek majetku od počátku roku      236 979 501 Kč 

 
 
 
 
Vážení podílníci, 
v červenci se hodnota podílového listu zvýšila o 1,41 %, kurz podílového listu činí 1,9422 Kč, výkon od počátku roku pak je 18,66%, 
majetek ve fondu vzrostl za toto období o 236 milionů Kč. Celkový majetek podílníků ve fondu je k 31.7.2019 1,553 mld. Kč. 
Bohužel zprávy z mezinárodních trhů již pozitivní nejsou, Spojené státy ústy prezidenta Trumpa oznámily uvalení dodatečných cel na 
čínské zboží v celkové výši 300 mld. USD. Čína odpověděla odvetnými cly ve výši 110 mld. USD. Tato oznámení budou mít negativní 
dopad na akcie. Další důležité zprávy přišly z FEDu, který na svém zasedání sice snížil své sazby o 25 bazických bodů, ale dodal, že 
další snižování sazeb není na programu dne, což vyznívá spíše negativně. Mírně negativní vývoj se jeví prozatím i okolo BREXITu, kde 
se stále více mluví o opuštění EU bez dohody, na tyto zprávy zatím reaguje britská libra oslabováním. Ke konci se pomalu blíží 
výsledková sezóna za 2Q/2019, kde prozatím společnosti reportovaly nárůst tržeb o 3,26% a nárůst zisků o 1,22%. Největší pokles 
zisků v probíhající sezoně prozatím reportují společnosti z odvětví základních materiálů následované technologiemi. 
 
 
Společnosti PROSPERITA TOP 15 
  

              Růst zisků          Nárůst cen   Nárůsty cen 280-ti dlouhodobě 
Rok      TOP 15         akcií TOP 15   sledovaných globálních společností 
2008    +27%   -22%    -26% 
2009    +99%   +86%    +56% 
2017    +24%   +49%    +23% 
2018    +31%   -15%    -10% 
2019    +14% (do 31.7.)  +8% (do 31.7.)   +7% (do 31.7.) 
 
Roční nárůsty   +28%   +24%    +7% 
2007-2017 
(složený úrok) 
 
  

 
Nadále platí, že nepožadujeme žádné vstupní ani výstupní poplatky. 

 

 Přejeme Vám úspěšnou investici s PROSPERITOU k prosperitě. 
 
 
 
 
  

Měsíční zpráva k 31. červenci 2019 
PROSPERITA – OPF globální 

www.prosperita.com 
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Pokud máte nějaký dotaz? 

 

- pokud budete potřebovat podrobnější informace, 

- pokud budete chtít vědět aktuální vývoj hodnoty Vašich podílových listů, 

- pokud budete potřebovat pomoct s nákupem či prodejem podílových listů, 

rádi Vám vyhovíme, můžete nás kontaktovat: 

tel.:   +420 596 112 637 Ing. Hana Holášková 

email:   info@prosperita.com 

web:   www.prosperita.com 

 

 

Základní informace: 

 

Název fondu   PROSPERITA – otevřený podílový fond globální 

Správce fondu  PROSPERITA investiční společnost, a.s. 

Depozitář  ČSOB, a.s. 

Audit   HDM Audit CZ s.r.o. 

Zaměření   fond balancovaný globální, investuje jen do aktiv veřejně obchodovaných v zemích OECD 

Dohled   fond je přísně regulován podle evropských předpisů, je dozorován ČNB 

Měna   Kč 

Ocenění   týdenní 

Investiční horizont 3 až 5 let 

Velikost majetku fondu celkem 1,553 mld. Kč, z toho: 1,363 mld. Kč zahraniční akcie  

           165 mil. Kč tuzemské akcie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ 
Vzhledem k možným nep ředvídatelným výkyv ům na finan čních trzích nem ůže spole čnost zaru čit dosažení stanoveného cíle. 
Společnost tak upozor ňuje investory, že p ředchozí výkonnost Fondu nezaru čuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota 
investice a p říjem z ní m ůže stoupat i klesat a není zaru čena plná návratnost p ůvodn ě investované částky. 


